
Legg opp 72 m på pinner 2,5 mm med hvilken som helst
elastisk metode. Marker begynnelsen av raden med en
maskemarkør.

Vi strikker ribbkanten: 2 m rett, 2 m vrang til slutten av
raden - 20 rader.

Deretter strikker vi i henhold til mønsteret:

Rad 1: Strikk 2 m rett, 2 m vrang til slutten av raden

Rad 2: Strikk alle maskene rett.

Gjenta disse to radene til arbeidet når 20 cm, inkludert
ribben.

Sokkeskaftet er klar, vi fortsetter med å strikke hælen.

Hælen strikkes på de første 36 maskene på skaftet med
venderader, de resterende 36 maskene er ikke med.

Vi strikker en forsterket hæl på 36 masker i henhold til 
mønsteret:

1 rad fra retten: * 1 m rett, 1 løs maske - tråd bak arbeid * -
til slutten av raden

Rad 2 fra vrangen: alle maskene strikkes vrangt.

Gjenta disse to radene 16 ganger. Baksiden av hælen er nå 
ca. 6 cm lang.

Fra vrangen strikker vi maskene vrangt 
til vi har 1 maske igjen foran den 
bakerste markøren, denne masken 
strikker vi sammen med neste vrangt, 
neste maske strikkes også vrangt. Snu 
arbeidet. Dermed har vi redusert 2 
masker. Vi fortsetter med 7 reduksjoner 
på hver side. Vi har 22 masker igjen på 
strikkepinnen.

Fot: Legg opp 16 m på hver side av 
baksiden av hælen, strikk deretter alle 
maskene rundt, inkludert de 36 m som 
ikke var med på å danne hælen. Vi 
fortsetter å strikke disse 36 maskene i 
henhold til hovedmønsteret til tåen på 
sokken, sålen er strikket i glattstrikk. Vi 
har nå 90 masker på pinnene våre.

Denne oppskriften er laget kun for personlig 
bruk. Har du spørsmål, trenger du avklaring 
eller hjelp, skriv til meg: oxana.eide@gmail.com
Hilsen Oxana Eide

Kilen er dannet på hver side av sokken. Strikk rett til de siste 3 m
før mønsteret, strikk 2 m sammen til venstre, strikk 1 m rett, 36
m i mønsteret, strikk 1 m rett, strikk 2 m sammen til høyre, videre
alle m rett ut raden. Gjenta fellingen på hver rad totalt 9 ganger.
Vi har 72 masker igjen på strikkepinnene.

Deretter strikkes sokken i henhold til hovedmønsteret på 36 
masker på den øvre delen av sokken, 36 masker av sålen strikkes 
i glattstrikk, til sålen måler 25 cm.

Videre deler du sokken med markører i begynnelsen og slutten 
av mønsteret (36 masker på hver side). Tåen er strikket som 
følger:

Rad 1: Strikk alle m rett til 3 m foran markør, 2 masker sammen 
til høyre, 1 m rett, markør, 1 m rett, 2 sammen til venstre. 
Gjenta ved den andre markøren.

Rad 2: Strikk alle maskene rett.

Størrelse: herre 43-45.

Anbefalt garn: Filcolana Arwetta, 100 gr. Du 
kan bruke hvilket som helst sokkegarn med 
lengde på 200-210 m / 50 g, forutsatt at det 
gir deg angitt strikkefasthet.

Pinner: settpinner 2,5 mm. For magic loop -
strikkepinner 2,5 mm lengde 80 cm

Strikketetthet 32 m glattstrikk med 
strikkepinner 2,5 mm

Design: sokker strikkes fra skaftet til tåen, 
rundt, med forsterket hæl. 

Vi fortsetter til dannelsen av hælen. For å gjøre dette deler vi våre 36 masker som følger: 
14 m, markør, 8 m, markør, 14 m.

Hælen strikkes i korte rader. La oss begynne å forme fra retten.
Vi strikker 21 masker glattstrikk, videre strikker vi 22. og 23. maskene sammen, så 
strikker vi den 24. masken rett, snu arbeidet.

Fell til vi har 20 masker igjen. Vi 
lukker maskene    med en nål og 
fester tråden godt.

Strikk den andre sokken å samme 
måte.

Sokker til bror - strikk til Ukrainas forsvarere 

#uniqgarn #sokkertilbroraksjon
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Наберіть 72 петлі на спиці 2,5 мм будь-яким еластичним
методом. Початок рядка позначте маркером. В’яжемо
резинку манжети: 2 лицьові петлі, 2 виворітні петлі до кінця
рядку – 20 рядків.

Далі в’яжемо по візерунку:

1 ряд : дві лицьові петлі, 2 виворотні петлі до кінця рядка.

2 ряд: всі петлі в’яжемо лицьовими.

Повторюємо ці два рядки до тих пір, поки робота не
досягне 20 см, включаючи резинку.

Манжет шкарпетки готовий, переходимо до вив’язування
п’ятки.

П’ятка в’яжеться на перших 36 петлях манжета
поворотними рядками, інші 36 петель у вив’язуванні п’ятки
не задіяні.

Закріплену п’ятку в’яжемо на 36 петлях по малюнку:

1 ряд з лицьової сторони: * 1 лицьова петля, 1 знята петля –
нитка за роботою* - до кінця рядка.

2 ряд з виворотної сторони: всі петлі
пров’язуютьсявиворотними.

Повторіть ці два рядки 16 разів. Стінка п’ятки – приблизно 6
см. в довжину.

З виворотної сторони пров’язуємо петлі 
виворотними, поки в нас не залишиться 
1 петля перед дальнім маркером, 
пров’язуємо цю петлю спільно з 
наступною виворотною та наступну за 
нею також виворотною. Таким чином 
ми зменшили 2 петлі. Робимо 7 
зменшень з кожної сторони. На спиці в 
нас залишилось 22 петлі.

Клин підйому стопи: набираємо з 
кожної сторони стінки п’ятки по 16 
петель, далі в’яжемо по колу всі петлі, 
включно з тими 36 петлями, які не були 
задіяні у в’язанні стінки п’ятки. Ці 36 
петель ми продовжуємо в'язати по 
основному малюнку до миска 
шкарпетки, підошва в’яжеться 
лицьовими. 

У нас на спицях 

зараз 90 петель.

Даний опис призначений для особистого
використання. Якщо у вас є питання щодо
опису, вам потрібно пояснення або допомога, 
напишіть мені: oxana.eidе@gmail.com

Клин формується по боковим сторонам шкарпетки. 
В’яжітьлицьовими до останніх 3 петель перед малюнком, 
пров’яжіть2 разом лицьовими вліво, одна лицьова петля, 36 
петель малюнка, одна лицьова петля, пров’язати дві петлі 
разом лицьовими вправо. Повторювати зменшення в 
кожному рядку 9 разів. На спицях в нас залишилось 72 петлі.

Далі в’яжемо шкарпетку по малюнку 36 петель верхньої 
частини, 36 петель підошви лицьовими петлями, поки 
підошва не складе 25 см. Далі ділимо шкарпетку маркерами 
на початку  та в кінці малюнка ( по 36 петель з кожного боку). 
Мисок в’яжеться лицьовими петлями чергуванням двох 
рядків:

1 ряд: в’яжіть лицьовими до 3 петель перед маркером. Дві 
петлі разом з нахилом вправо, 1 лицьова, маркер, 1 лицьова, 
2 разом з лицьовою з нахилом вліво. Повторити у другого 
маркера. 2 ряд: всі петлі пров’язуються лицьовими. 

Розмір шкарпеток: 43-45.
Рекомендована пряжа: Filcolana Arwetta. 
Можна використовувати будь-яку 
шкарпеткову пряжу метражем 200-210 
м/50 г. за умови співпадіння за вказаною 
щільністю. 
Спиці 2,5 мм панчішні гострі. Для magic 
loop – спиці на волосіні 2,5 мм 80 см.
Щільність в’язання 32 п лицьової гладі 
спицями 2,5 мм.
Конструкція: шкарпетки в’яжуться від 
манжета до миска, по колу. П’ятка 
французька, закріплена.

Переходимо до формування п’ятки. Для цього ми ділимо наші 36 петель наступним 
чином: 14 петель, маркер, 8 петель, маркер, 14 петель.

П’ятка в’яжеться укороченими рядками. Переходимо до формування з лицьової 
сторони. Пров’язуємо 21 петлі лицьовими, 22 і 23 петлю пров’язуєморазом, 24 петлю 
пров’язуємо лицьовою, перевертаємо роботу на виворотну сторону. 

Робимо зменшення, поки в нас 
не залишиться 20 петель. 
Закриваємо петлі голкою будь-
яким зручним способом. 

Шкарпетки для брата- зв’яжи речі українським захисникам

#uniqgarn #sokkertilbroraksjon
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